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DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY 
 

A. Wstęp i ostrzeżenia 
Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

Element Wymogi informacyjne 

A.1 Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu.  

Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez Inwestora całości 

Prospektu emisyjnego. 

Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia na język 

obcy niniejszego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem.  

Osoby sporządzające niniejsze podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność 

jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub 

sprzeczne z innymi częściami Prospektu, bądź nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc 

inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

 

A.2 — Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych.  

— Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 

odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na 

wykorzystywanie prospektu emisyjnego.  

— Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 

wykorzystywania prospektu emisyjnego.  

— Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek 

udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu dokonywane jest jedynie wprowadzenie akcji serii V1, V2, V3 do obrotu na 

rynku podstawowym GPW i nie jest przeprowadzana żadna oferta ani sprzedaż akcji. 

B. Emitent i gwarant 
 

Dział B – Emitent i gwarant 

Element Wymogi informacyjne 

B1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

 

Nazwa Emitenta:   Korporacja Budowlana Dom S.A. (dawniej: Trion S.A.) 

 

B2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby 

emitenta. 
 

Siedziba:  Kartoszyno 

Kraj siedziby:  Polska 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Ustawodawstwo:  przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks spółek handlowych 

 

B3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta 

działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze 

wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. 

 

Podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj prowadzonej działalności operacyjnej: 

 

Grupa Korporacja Budowlana Dom S.A. w pierwszym kwartale 2012 zakończyła proces restrukturyzacji, który został 

zapoczątkowany w I połowie 2010 roku. Proces ten łączył w sobie dwa cele: zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej 

Emitenta, oraz  zmianę strategii i modelu biznesu Grupy Korporacja Budowlana Dom S.A.   

 

I cel procesu restrukturyzacji – poprawa sytuacji finansowej 

 

Zmiana sytuacji finansowej odbyła się poprzez poprawę struktury kapitałów. Jednym z kroków podjętych przez zarząd 

Emitenta było obniżenie w IV kwartale 2010 roku wartości nominalnej 1 akcji z 2 zł do 0,2 zł. Operacja ta pozwoliła na 

pokrycie strat z lat ubiegłych. Następnie zdecydowano o likwidacji obszarów działalności przynoszących stratę operacyjną 

oraz o racjonalizacji kosztów, w tym redukcja zatrudnienia. W tym celu w wyniku umowy z dnia 11 marca 2011 roku 
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zawartej ze Spółką Bejera Holdings Limited, Korporacja Budowlana Dom S.A. sprzedała (dawniej Trion) wszystkie 

udziały w spółkach: INTUR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Inowrocławiu, INTUR KFS Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej w Inowrocławiu, ORION+ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście, SYNERGIS Sp. z o.o. 

w upadłości likwidacyjnej w Dobrym Mieście, HUMDREX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Mszanowie. Trzecim 

krokiem do poprawy sytuacji finansowej Spółki była decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 

nowych akcji oraz pozyskanie inwestora branżowego. W dniu 3 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji 124.068.462 akcji serii S. Akcje te zostały objęte 

głównie przez Grandecassius Limited, podmiot zależny od spółki Alterco S.A. działającej w branży deweloperskiej. 

Następnie spółka w ramach kapitału docelowego dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 

T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4. Dnia 15 listopada 2011 roku podjęta została również uchwała Walnego 

Zgromadzenia w sprawie emisji 553.031.382 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby 

akcji serii V w ramach kapitału warunkowego. Akcje serii V zostały objęte w ramach wykonania praw z warrantów przez 

Slidellco Holdings Limited dnia 14 lutego 2012 r. po cenie 0,30 zł za jedną akcję. Dnia 22 grudnia 2011 r. Emitent zawarł 

ze spółką Derwent Sp. z  o.o., Slidellco Holdings Limited oraz SGB Bank S.A. umowę dotyczącą emisji akcji w ramach 

kapitału docelowego w wyniku której Emitent zaoferował wyżej wymienionym podmiotom łącznie 140.749.554 akcji po 

cenie emisyjnej 0,20 zł za jedną akcję co pozwoliło Emitentowi pozyskać środki finansowe w wysokości 28.149.910,80 zł. 

W dniu 27 grudnia 2011 r.  Emitent zawarł umowę objęcia 7.806.900 akcji serii U3 za łączną cenę emisyjną 1.561.380 zł 

ze spółką Slidellco Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz umowę objęcia 1.951.725 akcji serii U4 za łączną cenę 

emisyjną 390.345 zł ze spółką Derwent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marseille S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie. W dniu 4 stycznia 2012 r. Emitent zawarł umowę objęcia 4.316.331 akcji serii U2 za łączną cenę emisyjną 

863.266,20 zł ze spółką SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 

II cel procesu restrukturyzacji – zmiana modelu biznesu 

 

 

Drugi cel procesu restrukturyzacji dotyczył zmiany profilu prowadzonej działalności. W nowym modelu biznesu Emitent 

skupiać się będzie, w oparciu o potencjał spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o., na świadczeniu usług generalnego 

wykonawstwa w zakresie budownictwa wielorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii prefabrykacji, a 

także w mniejszym zakresie na działalności deweloperskiej w segmencie budownictwa jednorodzinnego.  

 

Działalność deweloperska 

 

W wyniku dokonanej w I półroczu 2012 r. transakcji przeniesienia na spółkę Projekt Jankowo Sp. z o.o. własności 100% 

udziałów spółek Projekt Gruszczyn, Projekt Gdańsk Kokoszki oraz EMIR 6 a także w związku z zawarciem w III kwartale 

2012 r. pomiędzy Cogilco Polonia Sp. z o.o. a spółką Trion Inwestycje Sp. z o.o. umowy przeniesienia za 

wynagrodzeniem wszelkich praw i nakładów związanych z realizacją projektu pod nazwą „Skarpa Kierska” w Kiekrzu 

koło Poznania w tym w szczególności prawo własności nieruchomości aktualnie w ramach Grupy Emitenta 

przygotowywany jest do realizacji jeden projekt deweloperski tj. Skarpa Kierska.  

 

W ramach projektu „Skarpa Kierska” planowane jest wybudowanie w sąsiedztwie jeziora Kierskiego osiedla domów 

jednorodzinnych na działkach o łącznej powierzchni 4,8 ha. Zaawansowany stan prac projektowo - infrastrukturalnych 

daje Spółce możliwość przystąpienia do etapu wykonawczego. Zrealizowanie tego projektu inwestycyjnego w sposób 

pozytywny wpłynie na przyszłe wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Emitent zwraca jednak uwagę, że nieruchomość w Kiekrzu obciążona jest hipoteką na rzecz Banku Polskiej 

Spółdzielczości (dalej: BPS) do kwoty 40 mln zł, która zabezpiecza zobowiązania spółki Alterco z tytułu wyemitowanych 

obligacji. Wartość zobowiązań wynosi około 20 mln zł. W dniu 25 września 2012 r. spółka Alterco poinformowała o 

złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W związku z powyższym Emitent identyfikuje 

wysokie ryzyko utraty tej nieruchomości w wyniku zaspokojenia z niej przez BPS swoich wierzytelności wobec Alterco, 

co uniemożliwi Grupie Emitenta realizację projektu lub będzie wymagało dodatkowych nakładów  związanych z odkupem 

nieruchomości czyniąc w ten sposób realizację projektu nieopłacalną. 

 

Zakres realizowanej inwestycji 

Realizacja całego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje: 

 

 zakup gruntu pod planowaną inwestycję; 

 realizację zabudowy mieszkalnej w postaci domów jednorodzinnych o średniej powierzchni działek ok 1 000 m²    

i wysokości 1,5-2 kondygnacji; 

 realizację pełnej infrastruktury podziemnej obejmującej przyłączenie obiektu do miejskich sieci uzbrojenia 

podziemnego (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz i telekomunikacja). Realizację ciągów 

komunikacyjnych w postaci drogi pieszo-jezdnej, dojazdu do parkingów, śmietników; 

 zagospodarowanie i urządzenie terenu, budowa dojazdów, dojść, ogrodzeń i organizacja zieleni.       

 

Powierzchnia użytkowa całkowita (pum) we wszystkich jednostkach mieszkaniowych (domach wolnostojących), wynosić 
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będzie ok. 28 035 m², powierzchnia z możliwością wykorzystania do funkcji usługowej wynosić będzie ok. 6 340 m². 

Łączna powierzchnia użytkowa wynosić będzie ok. 34 375 m². 

 

Szacowane nakłady inwestycyjne i przychody  

Szacowana łączna wartość środków finansowych potrzebnych na realizację inwestycji wynosi ok. 36 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie nakładów inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu w Kiekrzu. 

Zakup gruntu 9 250 000,00 

Nakłady bezpośrednie (roboty budowlano-montażowe, koszty realizacji infrastruktury technicznej, 

rezerwa) 
24 563 942,00 

Nakłady pośrednie i finansowe (koszty dokumentacji projektowej, koszty kredytu inwestycyjnego, 

pozostałe koszty pośrednie, rezerwa) 
388 000,00 

Koszty obsługi inwestorskiej (związane z profesjonalną obsługą inwestycji tj. pozyskanie terenu pod 

budowę, gromadzenie środków własnych i zapewnienie funduszy zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, organizacja wykonawstwa, nadzór inwestorski) 

1 430 750,00 

Koszt obsługi kredytu 428 171,49 

Razem: 36 060 863,49 

Źródło: Emitent 

 

Wskazane powyżej środki finansowe w kwocie 36 mln zł niezbędne do zrealizowania całego projektu Emitent zamierza 

pozyskać z kredytu bankowego - 8 mln zł, z przyszłych emisji akcji - 10 mln zł, wpływy od nabywców lokali - 18 mln zł. 

 

Działalność w zakresie budownictwa wielorodzinnego oraz prefabrykacji budowlanej 

 

W dniu 8 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Slidellco Holdings Ltd. (dalej: Slidellco) przy udziale Derwent  

Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Derwent) umowę inwestycyjną, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku, na mocy której 

Emitent nabędzie 50 204 udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w 

kapitale zakładowym tej spółki za kwotę 174 mln zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło w drodze wzajemnego potrącenia 

powyższej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Emitentowi z tytułu objęcia akcji emitenta. 

 

W dniu 9 października 2012 r. został podpisany aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 8 września 2011 r. opisany w pkt 

22 podpunkt XVIII Dokumentu Rejestracyjnego, zgodnie z którym w dniu 9 października 2012 r. nastąpiło przejście 

własności 95,35% udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie na rzecz Emitenta. 

Od tego też dnia Emitent posiada własność 100% udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. 

 

Spółka ta z powodzeniem od kilkunastu lat zajmuje się produkcją elementów prefabrykowanych (KB DOM sp. z o.o. była 

m.in. dostawcą prefabrykatów na autostradach A1 i A2 ) oraz od 2011r świadczy usługi generalnego wykonawstwa w 

zakresie budownictwa wielorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii prefabrykacji.  

 

Aktualnie, na mocy podpisanych umów, Spółka KB DOM buduje ok. 580 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 27.600 m2. 

Część z budynków realizowanych jest z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych, która to technologia w sposób 

istotny skraca czas i koszty budowy przy zachowaniu parametrów jakościowych budownictwa tradycyjnego. Według 

oceny Zarządu Spółki produkt ten idealnie wpisuje się w aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym, gdzie głównym 

elementem konkurencyjnym jest cena oferowanego mieszkania. 

 

B4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent 

prowadzi działalność. 

 

Najbardziej znaczące tendencje mające wpływ na Emitenta i branże, w których prowadzi działalność 

  

W związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji oraz zmianą profilu działalności Emitent prowadził działalność 

operacyjną w ograniczonym stopniu.  

 

W ocenie Emitenta do najważniejszych czynników mających wpływ  na obecną i przyszłą działalność operacyjną 

Emitenta będzie należeć tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, ceny materiałów budowlanych, ceny oferowanych 

mieszkań, dostępność do kredytów, poziom stóp procentowych, tempo inflacji.  

 

W ocenie Emitenta w najbliższym czasie oczekiwać należy spadku tempa inflacji w tym również cen materiałów 

budowlanych, będącego następstwem spowolnienia gospodarczego panującego obecnie w Polsce. Jego konsekwencją 

powinno być również rozpoczęcie łagodzenia polityki monetarnej przez RPP objawiającej się obniżką stopy procentowej. 

Złagodzenie polityki monetarnej powinno z kolei pozytywnie przełożyć się na dostępność do kredytów. Wspomniane tutaj 

procesy powinny stopniowo wpływać pozytywnie na sektor budowlany i deweloperski w którym skupiona będzie 

podstawowa działalność Emitenta. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią grupy. 
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Miejsce Emitenta w innej grupie kapitałowej 

 

Nie dotyczy. 

 

Emitent nie jest częścią innej grupy kapitałowej. 

 

Grupa kapitałowa Emitenta 

 

Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek: 

 

 TRION INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – Emitent posiada 50 udziałów o wartości nominalnej 5 

000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest realizacja projektów budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków; 

 

 COGILCO POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Emitent posiada 5.000 udziałów o wartości nominalnej 

500 000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie głosów  

na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest działalność deweloperska; 

 

 Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie – Emitent posiada 50.204 udziałów o wartości 

nominalnej 25.102.000 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego i dających 100% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności tej spółki jest produkcja prefabrykatów 

budowlanych oraz generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskich 

 

Ponadto w dniu 8 września 2011 roku Emitent zawarł ze spółką Slidellco Holdings Ltd. (dalej: Slidellco) przy udziale 

Derwent Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Derwent) umowę inwestycyjną, zmienioną aneksem z dnia 29 września 2011 roku,  

na mocy której Emitent nabędzie 50 204 udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. stanowiących 100% 

udziału w kapitale zakładowym tej spółki za kwotę 174 mln zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło w drodze wzajemnego 

potrącenia powyższej wierzytelności z wierzytelnością przysługującą Emitentowi z tytułu objęcia akcji Emitenta serii U  

i serii V. Zgodnie z umową przejście na własność udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. nastąpi w 

momencie zapisania akcji serii V na rachunku papierów wartościowych Slidellco Holdings Limited. W dniu  

9 października 2012 roku Spółka zawarła ze spółką Slidellco Holdings Ltd. przy udziale Derwent Sp. z o.o. Marseille 

S.K.A. aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 8 września 2011 r.. Zgodnie z tym aneksem, przejście własności 

95,35% udziałów w spółce Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie na rzecz Spółki nastąpiło z 

dniem 9 października 2012 r. Od tego też dnia Spółka posiada własność 100% udziałów w spółce Korporacja Budowlana 

Dom Sp. z o.o. 

 

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku ze skutecznym odstąpieniem w III kw. 2012 r. od Umowy Inwestycyjnej z 

dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartej z Novy Windows BVI z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Emitent nie 

posiada obecnie akcji spółki Trion Financial Services S.A. z siedzibą w Luksemburgu. 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale 

emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich 
osób.  

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.  
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub 

kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

 

Podmioty mające udział w kapitale Emitenta lub prawa głosu 

 

1. Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, posiada 285.706.900 akcji Emitenta stanowiących 

ok. 29,30% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do wykonywania 285.706.900 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, co stanowi ok. 29,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Jedynym wspólnikiem spółki Slidellco Holdings LTD jest A.T.S. Nominees Limited z siedzibą w Arch. Makariou III, 

2-4 Capital Center, 9th floor, 1065 Nikozja, Cypr. Wspólnikami A.T.S. Nominees Limited są trzy osoby: Antis 

Triantafyllides posiadający 400 udziałów, Georgios Triantafyllides posiadający 300 udziałów oraz Stelios 

Triantafyllides posiadający 300 udziałów.  

 

2. ZANDELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 

2nd floor, P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na 

akcję, które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

3. VAMASOL LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building, 2nd floor, 

P.C. 1066 Nikozja, Republika Cypru posiada 86.600.000 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, 

które stanowią 9,99987% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 86.600.000 głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,99987% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

4. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group posiada bezpośrednio 78.210.000 akcji 

Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 9,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 

uprawniają do 78.210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 9,03% w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

5. Spółka Alterco Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000145478, posiada 17.565.525 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,20 zł na 

akcje, które stanowią 2,03% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 17.565.525 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Jednocześnie spółka prawa cypryjskiego GRANDECASSIUS LIMITED z siedzibą: Ermou 32-34, Kyprianos Court, 

1st floor, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaca, Cyprus, która to spółka jest spółką zależną od Alterco S.A., posiada 

36.333.031 akcji Emitenta uprawniających do 36.333.031 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 

4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 4,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Alterco S.A. razem z podmiotem zależnym (spółką GRANDECASSIUS LTD) posiada 

53.898.556 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,20 zł na akcję, które stanowią 6,23% udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 53.898.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,23% 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

6. SGB - BANK S.A. posiada 59.561.145 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akcję, które stanowią 6,58% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 59.561.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 6,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

7.   Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni posiada 70.262.099 akcji w kapitale zakładowym Spółki,  uprawniających do 

70.262.099 głosów, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym Spółki i 7,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu. 

 

Emitent nie ma informacji aby był podmiotem pośrednio lub bezpośrednio posiadanym lub kontrolowanym przez inny 

podmiot.  

 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu 
objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi 

danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych 
uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszym 

historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

 

Wybrane, najważniejsze, historyczne informacje finansowe dotyczące Grupy Emitenta 

 

Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze zbadanych historycznych informacji 

finansowych za lata obrotowe 2009 – 2011 oraz niezbadanych i nie poddanych przeglądowi śródrocznych informacji 

finansowych Grupy Emitenta za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 

roku 2011, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

 
Wybrane informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2009-2011 oraz za pierwsze trzy kwartały 

2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2011 r. 

Wyszczególnienie j.m. 

01.01.2012 

r. 

-  

30.09.2012 

r. 

01.01.2011 

r. 

-  

30.09.2011 

r. 

2011 r. 2010 r. 2009 r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 8 606 35 459 

 

48 246 67 257 83 101 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł)  -20 503  -8 082 

 

 

-11 678 -25 448 -32 450 

Zysk brutto ze sprzedaży (tys. zł) 1 010 4 538 6 140 5 259 -3 755 

Zysk z działalności operacyjnej EBIT) (tys. zł) -21 525 -10 330 -14 690 -28 867 -35 480 
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Zysk (strata) brutto (tys. zł) -34 745 -16 058 -25 093 -47 785 -55 071 

Zysk (strata) netto (tys. zł) -36 063 -15 031 -23 451 -46 973 -56 391 

Aktywa (tys. zł) 249 803 189 066 193 367 183 327 142 893 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 23 192 110 064 141 498 146 009 113 220 

Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 565 64 248 48 151 69 480 47 318 

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 22 627 45 816 93 347 76 529 65 902 

Kapitał (fundusz) własny (tys. zł) 226 611 79 002 51 869 37 318 29 673 

Kapitał (fundusz) podstawowy (tys. zł) 198 537 53 937 59 331 34 004 91 903 

Kapitał zapasowy i rezerwowy (tys. zł) 61 136 87 176 33 316 52 998 -10 507 

Zysk na jedną akcję (zł) -0,04 -0,07 -0,10 -0,82 -1,47 

Zadeklarowana lub wypłacona  

dywidenda na jedną akcję (zł) 0 0 0 0 0 

Źródło: Emitent 

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, Grupa Emitenta w związku z przeprowadzanym procesem 

restrukturyzacji obejmującym m.in. wygaszanie nierentownych obszarów działalności oraz zmianę profilu działalności 

osiągała coraz niższe przychody ze sprzedaży, które spadły z ponad 83 mln zł w 2009 r. do około 8,6 mln zł. uzyskanych 

po  trzech kwartałach 2012 r. W ślad za spadkiem przychodów ze sprzedaży, Grupa Emitenta notowała coraz słabsze 

wyniki na wszystkich poziomach wyniku finansowego. Zarówno EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 

zanotował ponad dwukrotny spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011, jak również strata z działalności 

operacyjnej (EBIT) była wyższa o ponad 108% względem tego samego okresu roku poprzedniego i wyniosła 21,53 mln zł. 

W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa Emitenta uzyskiwała ujemny wynik netto. 

Strata netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku wyniosła 36,1 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 

2011-go była wyższa o 141%. Strata za pierwsze trzy kwartały 2012 r. w dużym stopniu związana była z dokonanymi 

odpisami aktualizującymi wartość posiadanych przez Grupę aktywów, w szczególności należności z tytułu dostaw i usług 

oraz udzielonych pożyczek oraz utworzonymi rezerwami na zobowiązania. Istotne znaczenie miały również odpisy 

aktualizujące wartość aktywów związanych z planowanym do realizacji projektem deweloperskim zlokalizowanym w 

Kiekrzu pod Poznaniem w łącznej wysokości 16.245 tys. zł. Emitent dokonał odpisów aktualizacyjnych mających na 

uwadze wysokie ryzyko utraty nieruchomości w Kiekrzu w związku ze złożeniem przez Spółkę Alterco S.A. w dniu 

25.09.2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (nieruchomość, na której realizowana ma 

być wyżej wspomniany projekt deweloerski stanowi zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez Alterco S.A.). 

 

Jednocześnie Grupa kapitałowa Emitenta systematycznie powiększa sumę bilansową. W okresie od końca 2009 r. do 30 

września 2012 r. suma aktywów wzrosła prawie o 75% i osiągnęła na koniec tego okresu wielkość 250 mln zł, co 

związane było m.in. z dokonaną akwizycją spółki Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. Grupa konsekwentnie powiększa 

również kapitał własny, który na koniec trzeciego kwartału 2012 r. wyniósł 226,6 mln zł. Zmiana kapitału własnego to 

przede wszystkim efekt wzrostu kapitału podstawowego w wyniku przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2012 r. emisji 

akcji serii U2, U3, U4, V oraz przeprowadzonej w drugim półroczu 2012 r. emisji akcji serii V1, V2, V3. Zobowiązania i 

rezerwy na zobowiązania na dzień 30 września 2012 r. wynosiły 23 mln zł i były prawie o 80% niższe niż w tym samym 

okresie roku poprzedniego. Wśród zobowiązań największy spadek, o 99%, nastąpił wśród zobowiązań długoterminowych, 

natomiast wysokość zobowiązań krótkoterminowych obniżyła się o 51%. Istotne zmniejszenie poziomu zobowiązań 

związane było z częściową ich spłatą oraz m.in. z dokonaną, na podstawie umowy z dnia 28.06.2012 r. restrukturyzacją 

Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie działalności deweloperskiej, w wyniku której Emitent przeniósł na Projekt 

Jankowo Sp. z o.o. prawa własności 100% udziałów w spółkach EMIR 6, Projekt Gruszczyn i Projekt Gdańsk Kokoszki. 

Dodatkowo w wyniku ponownej analizy zapisów Umowy Inwestycyjnej zawartej ze spółką Novy Windows BVI z dnia 23 

kwietnia 2009 r. oraz będącej jej następstwem Umowy objęcia obligacji serii D Emitent uznał, że nie był właścicielem 

54% akcji spółki Trion Financial Services Sp. z o.o. jak również nie jest zobowiązany do spłaty obligacji serii D, co 

również miało wpływ na sprawozdanie skonsolidowane Emitenta, w tym poziom zobowiązań (ujęcie powyższego 
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zdarzenia w sprawozdaniu, spowodowało spadek wartości inwestycji w jednostkach zależnych i podporządkowanych o 

23,5 mln zł, spadek zobowiązań finansowych o 27,5 mln zł, spadek kosztów finansowych o 422 tys. zł oraz wzrost zysków 

zatrzymanych o 3,5 mln zł). 

 

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.  
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić,  że ze względu na ich charakter, 

informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani 

jej wyników. 

 

Informacje finansowe pro-forma 

 

Informacje finansowe pro forma zostały sporządzone w celu pokazania hipotetycznej sytuacji finansowej i wyników 

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A., jakie ukształtowałyby się w przypadku, gdyby zawarte w dniu 8 

września 2011 r. oraz 14 lutego 2012 roku umowy nabycia udziałów w spółce KB Dom Sp. z o.o. oraz emisja akcji 

Korporacja Budowlana Dom S.A. serii V, zostały zrealizowane w dniu 01.01.2011 r. oraz w celu pokazania jak ta 

transakcja mogłaby wpłynąć na aktywa i pasywa oraz zyski Emitenta za rok 2011.  

Dane finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych.  

Dane finansowe pro forma, z uwagi na ich charakter, dotyczą sytuacji hipotetycznej a tym samym nie przedstawiają 

rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Emitenta. 

 

WYBRANE DANE  ZE SKONSOLIDOWANEGO ZESTAWIENIA POZYCJI FINANSOWEJ PRO FORMA 

GRUPY KAPITAŁOWEJ KB DOM NA DZIEŃ 31.12.2011 (TYS. ZŁ.) 
Skonsolidowane zestawienie 

pozycji finansowej pro 

forma GK KB Dom 

GK KB Dom  KB DOM   

Sp. z o.o. 

Korekty  pro forma Skonsolidowane 

zestawienie pozycji 

finansowej pro forma 

na dzień 31.12.2011r. 

Aktywa trwałe  117 167 25 089 147 553 289 809 

 Aktywa obrotowe  75 636 10 469  86 105 

AKTYWA RAZEM 192 803 35 558 147 553 375 914 

Kapitał własny razem 61 853 18 269 148 125 228 247 

 Zobowiązania 

długoterminowe  
48 151 1 001  49 152 

 Zobowiązania 

krótkoterminowe 
82 799 16 288 -572 98 515 

PASYWA RAZEM 192 803 35 558 147 553 375 914 

 

WYBRANE DANE  ZE SKONSOLIDOWANEGO ZESTAWIENIA ZYSKU CAŁKOWITEGO PRO FORMA 

GRUPY KAPITAŁOWEJ KB DOM NA DZIEŃ 31.12.2011 (TYS. ZŁ.) 

Skonsolidowane zestawienie zysku 

całkowitego pro forma GK KB Dom 
GK KB Dom 

KB DOM     Sp. 

z o.o. 

Korekty  pro 

forma 

Skonsolidowane 

zestawienie zysku 

całkowitego pro forma 

GK KB Dom 

Przychody ze sprzedaży  48 250 16 250 0 64 500 

 Koszt własny sprzedaży  42 101 13 928 0 56 029 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  6 149 2 322 0 8 471 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej  
-11 850 731 0 -11 119 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 656 465 0 -17 191 

Zysk (strata) za rok  -16 864 485 0 -16 379 
 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

 

Nie dotyczy. 

 

Emitent nie sporządzał prognozy wyników finansowych. 

 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

 

Zastrzeżenia zawarte w raporcie biegłego rewidenta 

 

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2009 oraz 2010 zawierała zastrzeżenie, 

że w Spółkach występują trudności finansowe działalności operacyjnej i finansowej, które wynikają z analizy sprawozdań 

finansowych i przepływów pieniężnych. 

 

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

 

Pokrycie bieżących potrzeb Emitenta kapitałem obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem Grupa Kapitałowa Emitenta nie posiada na dzień zatwierdzenia niniejszego 

Prospektu wystarczających przepływów pieniężnych, zapewniających poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako 
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zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania 

swoich zobowiązań, wystarczających na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zatwierdzenia 

Prospektu 
 

Emitent jest w stanie regulować bieżące zobowiązania, nie posiada natomiast kapitału obrotowego wystarczającego na 

spłacenie wszystkich zaległych zobowiązań. 

 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu w ocenie Zarządu, Emitent potrzebuje na spłatę zaległych zobowiązań nie 

więcej niż 10 mln zł. W celu uregulowania zaległych zobowiązań Emitent, zaproponował największym wierzycielom w 

ramach prowadzonych rozmów i negocjacji konwersję całości lub części wierzytelności na akcje Emitenta w ramach 

uchwalonego kapitału warunkowego i rozłożenie spłaty pozostałej części na dogodne raty. W przypadku mniejszych 

wierzycieli, spłata części zobowiązań Emitenta została rozłożona na raty dostosowane do generowanych przez Emitenta 

przepływów pieniężnych, jak również część z nich, w drodze przeprowadzonych negocjacji, zgodziła się dodatkowo na 

redukcję kwoty wierzytelności. Emitent podjął ponadto działania, których celem jest zwiększenie wykorzystania 

posiadanego majątku m.in. poprzez najem niewykorzystywanych obecnie powierzchni biurowych i magazynowych. 

 

W ocenie Emitenta jest duże prawdopodobieństwo, że powyższe działania zakończą się sukcesem. W przypadku gdyby 

jednak podjęte działania nie przyniosły spodziewanych efektów, Emitent będzie dążył do znalezienia inwestorów 

gotowych do zainwestowania swoich środków w rozwój Emitenta i poprawę jego sytuacji finansowej w drodze objęcia 

nowych obligacji lub akcji. 

C. Papiery wartościowe 
 

Dział C – papiery wartościowe 

Element Wymogi informacyjne 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod 

identyfikacyjny papierów wartościowych. 

 

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii V1, V2, V3. 

 

Seria V1 

 

Emisja 38.846.974 akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda została przeprowadzona 

w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V1 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V1 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała jest wynikiem realizacji 

uchwały nr 3/03/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii V1 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie 

przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V1. Wszystkie akcje serii V1 zostały objęte przez SGB – Bank S.A.  

z siedzibą w Poznaniu po cenie emisyjnej 0,20 złotych za jedną akcję.  

 

Seria V2 

 

Emisja 70.262.099 akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o wartości nominalnej 0,20 zł każda została przeprowadzona 

w oparciu o uchwałę nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V2 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V2 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała jest wynikiem realizacji 

uchwały nr 4/03/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii V2 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie 

przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V2. Wszystkie akcje serii V2 zostały objęte przez POLNORD S.A.  

z siedzibą w Gdyni po cenie emisyjnej 0,20 złotych za jedną akcję.  

 

Seria V3 

 

Emisja 17.565.525 akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o wartości nominalnej 0,20 zł każda została przeprowadzona 

w oparciu o uchwałę nr 3 Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii V3 z pozbawieniem prawa poboru akcji serii V3 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Podjęta uchwała jest wynikiem realizacji 

uchwały nr 5/03/2012 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji serii V3 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie 

przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii V3. Wszystkie akcje serii V3 zostały objęte przez Derwent Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie po cenie emisyjnej 0,20 złotych za jedną 
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akcję.  

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

 

Waluta emisji papierów wartościowych:  

 

złoty polski (PLN, zł) 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.  

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

 

Liczba i wartość nominalna akcji 

 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 198.537.148,20 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści 

siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 992.685.741 (dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości 

nominalnej 0,20 złotych (słownie:  dwadzieścia groszy), z czego 982.685.741 akcji stanowią akcje zwykłe na 

okaziciela serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2, V3, 

a 10.000.000 akcji stanowią akcje zwykłe imienne serii R. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

 

Opis praw związanych z Akcjami Oferowanymi 

 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie 

oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady 

osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

 

PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SPÓŁKI 

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 

1) Prawo do dywidendy;  

 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru);  

 

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta; 

 

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 

likwidacji;  

 

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji; 

 

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem;  

 

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie 

dobrowolne).  

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE AKCJONARIUSZOM ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W 

SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE) 

 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu; 

 

2) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie 

w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki;  

 

3) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;  

 

4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH;  

 

5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; 

 

6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej 

lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych);  

 

7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
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zgodnie z art. 428 KSH;  

 

8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

 

9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta;  

 

10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia; 

 

11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 

Walnym Zgromadzeniem; 

 

12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób;  

 

13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał; 

 

14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 

KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę; 

 

15) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 

(przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia spółki); 

 

16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;  

 

17)   Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona   

w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 

Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

 

Opis ograniczeń w swobodnym zbywaniu Akcji Oferowanych 

 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych 

Emitenta. 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 

ofercie oraz w Ustawie o obrocie. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być 

przedmiotem obrotu. 

 

Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji. 

 

Akcje Emitenta w łącznej liczbie 35.951.282, w tym: 

 

a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A  

b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B  

c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C  

d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D  

e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii F  

f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji serii G  

g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H  

h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii I  

i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J  

j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii K  

k)6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć)akcji serii L                  

l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M  

m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji serii N 

n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O  

o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P  
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są obecnie notowane na rynku podstawowym GPW i nie są notowane na żadnym innym rynku regulowanym ani w 

alternatywnym systemie obrotu. W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 

prospekt emisyjny Spółki w dniu 30 marca 2012 roku. Do dnia zatwierdzenia Dokumentu Ofertowego akcje serii 

S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Zamiarem 

Spółki jest, aby akcje serii V1, V2 V3 jak również akcje serii S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V zostały 

objęte jednym wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w I kwartale 2013 roku. Akcje Spółki 

serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V są równe w prawach z 

akcjami serii V1, V2 i V3. 

Akcje serii R w liczbie 10.000.000 są akcjami imiennymi,  nie są notowane na żadnym rynku giełdowym. 

W związku z odstąpieniem od Umowy Inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartej z Novy Windows BVI, 

Emitentowi przysługuje roszczenie o zwrot 10.000.000 szt. akcji serii R wyemitowanych w ramach zapłaty za 46% 

akcji Trion Financial Services S.A. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

 

Opis polityki dywidendy 

 

W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych objętych historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonywał 

wypłaty dywidendy. 

Intencją Zarządu jest, aby w okresie najbliższych 3 lat obrotowych nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu 

wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Spółki oraz strategię jej rozwoju celowym 

będzie przeznaczenie wypracowanych zysków na poprawę jej fundamentów oraz na zapewnienie jej dynamicznego 

rozwoju. 

 

D. Ryzyko 
 

Dział D – Ryzyko 

Element Wymogi informacyjne 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 

 

Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta i jego branży 

 

 ryzyko związane z celami strategicznymi;  

 ryzyko związane z sezonowością sprzedaży;  

 ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy;  

 ryzyko walutowe;  

 ryzyko związane z zależnością grupy od wykonawców robót budowlanych;  

 ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży mieszkań i domów; 

 ryzyko związane z konkurencją; 

 ryzyko towarzyszące realizacji projektów deweloperskich; 

 ryzyko związane z zastosowaniem nieprawidłowej technologii budowlanej; 

 ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi; 

 ryzyko związane z lokalizacją i cenami nieruchomości; 

 ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska; 

 ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi; 

 ryzyko związane z roszczeniami wobec wykonawców; 

 ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów; 

 ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców; 

 ryzyko związane z infrastrukturą; 

 ryzyko związane z trudnościami finansowymi w działalności operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej, 

 ryzyko związane ze zmianą profilu działalności. 

 ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o 

biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym, 

 ryzyko związane z niepełnym składem Komitetu do spraw wynagrodzeń. 

 ryzyko związane ze stanem koniunktury gospodarczej;

 ryzyko związane ze stanem sektora budowlano-montażowego;

 ryzyko ekonomiczne i polityczne;

 ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego;

 ryzyko związane ze zmiennością systemu podatkowego;
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 ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 

wykwalifikowanej kadry zarządzającej;

 ryzyko związane z awarią systemu informatycznego;

 ryzyko związane z nieefektywnością systemu ksiąg wieczystych;

 ryzyko wynikające z ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane;

 ryzyko związane z załamaniem cen gruntów;

 ryzyko związane ze ściągalnością należności;

 ryzyko związane z możliwym, hipotetycznym sporem prawnym związanym z umową inwestycyjną z dnia 23 

kwietnia 2009 roku zawartą z Novy Windows BVI, umową objęcia akcji serii R, oraz emisją obligacji serii D 

opisanych w pkt 22 podpunkt I Dokumentu Rejestracyjnego; 

 ryzyko związane z możliwością utraty nieruchomości, na której planowany jest do realizacji projekt 

deweloperski pod nazwą „Skarpa Kierska”. 

 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

 

Główne czynniki ryzyka charakterystyczne dla papierów wartościowych 

 

 ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje, kształtowanie się kursu akcji oraz płynnością obrotu; 

 ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta lub podmioty działające w jego imieniu lub na jego zlecenie 

przepisów prawa wynikających z ustawy o ofercie; 

 ryzyko zawieszenia lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW; 

 ryzyko związane z możliwością sprzedaży akcji Emitenta przez dotychczasowych akcjonariuszy; 

 ryzyko związane z funkcjonowaniem w obrocie giełdowym akcji o niskiej wartości rynkowej; 

 ryzyko związane z rozwodnieniem na skutek kolejnych emisji akcji, 

 ryzyko związane z możliwością odmowy lub opóźnienia dopuszczenia lub wprowadzenia akcji do obrotu 

giełdowego. 

 Ryzyko związane z odmową przez GPW wprowadzenia akcji objętych niniejszym Prospektem do obrotu na 

GPW w związku z niespełnieniem warunku o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 „Rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych 

…”. 

E. Oferta 
 

Dział E – Oferta 

Element Wymogi informacyjne 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora 

przez emitenta lub oferującego. 

 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji. 

 

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 
 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji. 
 

E.3 Opis warunków oferty. 
 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji. 
 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 
 

Opis interesów i konfliktów interesów 

 

EMITENT 

Celem Emitenta jest wprowadzenie akcji objętych niniejszym Prospektem do obrotu na rynku podstawowym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

FIRMA INWESTYCYJNA 

Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, brał udział w sporządzaniu fragmentów Prospektu, w zakresie 



Prospekt emisyjny Korporacja Budowlana Dom S.A. Dokument Podsumowujący 

 

15 

 

wskazanym w punkcie 1 Dokumentu Ofertowego. Dom Maklerski IDMSA oraz jego podmioty zależne są 

akcjonariuszami Emitenta, ale ich łączny udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu jest 

mniejszy niż 5%. Pomiędzy Firmą inwestycyjną a Emitentem nie występują żadne istotne konflikty interesów. 

 

DORADCA PRAWNY 

Kancelaria Prawna Łatała i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie pełnił funkcję doradcy prawnego w procesie 

wprowadzenia akcji Emitenta na rynek giełdowy oraz brał udział w sporządzaniu fragmentów Prospektu, w zakresie 

wskazanym w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego i punkcie 1 Dokumentu Ofertowego. Doradca Prawny jest 

akcjonariuszem Emitenta, ale jego udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu jest mniejszy 

niż 5%. Pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem nie występują żadne istotne konflikty interesów.  

 

DORADCA FINANSOWY 

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pełni funkcję o charakterze doradczym w 

procesie wprowadzenia akcji Emitenta na rynek giełdowy oraz brał udział w sporządzaniu fragmentów Prospektu, w 

zakresie wskazanym w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego i punkcie 1 Dokumentu Ofertowego. Doradca 

Finansowy jest akcjonariuszem Emitenta, którego udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu 

jest mniejszy niż 5%. Pomiędzy Doradcą finansowym a Emitentem nie występują żadne istotne konflikty interesów. 

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.  

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. 
 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji. 

Emitent nie ma informacji odnośnie  zawartych umów zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 
 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. W przypadku oferty subskrypcji 
skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli 

nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta akcji i nie następuje rozwodnienie akcji. 
 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

 

Nie dotyczy. 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego nie jest przeprowadzana oferta akcji. Szacunkowe koszty związane 

z emisją i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW wyniosą około 151.784 zł. Koszty te 

obejmują usługi doradców prawnych, biegłego rewidenta, domu maklerskiego, koszty KDPW, GPW i KNF, usługi 

notarialne oraz doradcze związane z wprowadzeniem akcji do obrotu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


